
Zarząd Klubu Posokowca PZŁ, Członek ISHV  

wspólnie z Komisją Kynologiczną przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Bielsku 

Białej  

 organizuje w dniach 26 – 28 kwietnia 2019 roku (piątek, sobota, niedziela) 

 

 Warsztaty dla Przewodników Posokowców i Tropowców. 
 

Zajęcia poprowadzą doświadczeni przewodnicy, praktycy w pracy z posokowcami.  

Gościnnie udział wezmą przewodnicy z Słowackiego Klubu Posokowców (KCHF). 

 

Do udziału w warsztatach zapraszamy szczególnie kandydatów i członków PZŁ będących 

właścicielami młodych posokowców i innych ras psów myśliwskich z przeznaczeniem do 

pracy na naturalnym tropie. Również mile widziane będą osoby noszące się z zamiarem 

nabycia psa pracującego na tropach postrzałka. 
 

Koszty związane z organizacją warsztatów wyniosą: 

- 350 zł od osoby za 3 dni, 

- dla członków PZŁ i członków Klubu Posokowca PZŁ zniżka 50 zł  

 (300 zł od osoby za 3 dni). 

Rozpoczęcie zajęć w piątek w godzinach porannych ok godz. 9.00, zakończenie planujemy w 

niedzielę po południu. 

 Warsztaty odbywać się będą w sezonie polowań. Niewykluczone, że będzie możliwość pracy 

na naturalnym postrzałku i ewentualne uzyskanie oceny z pracy w naturalnym łowisku. 

W programie warsztatów przewidujemy zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie: 

 Akcesoria związane ze szkoleniem na sztucznych tropach, 

 Metodyka zakładania ścieżek i pracy na sztucznej niesfarbowanej ścieżce tropowej, 

 Zakładanie ścieżek i praca na sztucznej niesfarbowanej ścieżce tropowej, 

 Zasady układania psa do pracy na naturalnych tropach, 

 Zachowanie psa przy martwej zwierzynie, 

 Posłuszeństwo i współpraca z przewodnikiem w terenie leśnym, 

 Odłożenie i reakcja na strzał, 

 Zasady pracy przy poszukiwaniu naturalnego postrzałka, zachowanie w trakcie pracy, na 

tropie, gonu, stanowieniu i po zakończeniu pracy, 

 Akcesoria związane z pracą na naturalnym tropie i poszukiwaniem postrzałków, 

 Omówienie zachowania zwierzyny po strzale, relacje myśliwych, uzyskiwanie niezbędnych 

informacji przed przystąpieniem do poszukiwania, 

 Trening gonu dla młodych psów na trenażerze, 

 Ekonomiczne aspekty poszukiwania postrzałków, 

 Regulaminy prób i konkursów pracy posokowców w Polsce i krajach zrzeszonych w ISHV. 

Zajęcia odbywać się będą w terenie leśnym oraz sali wykładowej Hotelu do późnych godzin 

wieczornych. 

Ze sobą należy przywieźć: 

- rodowód lub metrykę psa, 

- książeczkę zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie, 

- wygodne buty do lasu (góry!), 

- odpowiednie terenowe ubranie na różne warunki pogodowe (na wypadek deszczu ubranie terenowe 

na zmianę), 

- obrożę tropową lub szelki + otok - min. 6 m, max. 12 m (sznurek się nie nadaje! Otok powinien być 



dość sztywny, żeby się nie plątał. Doświadczeniem poprzednich lat: brak odpowiedniego sprzętu 

bardzo utrudnia szkolenie na tropie.) 

- jeśli posiadasz to buty tropowe. 

 

Zgłoszenia do udziału w warsztatach prosimy kierować mailowo  

 do 10 kwietnia, 2019r. 

do Członka Zarządu Klubu Posokowca PZŁ – Macieja Kopcia,  

na adres mailowy: maciekbosco@tlen.pl  tel. 606 437 272  

wraz z: 
 

- danymi kontaktowymi przewodnika (koniecznie nr telefonu), 

- adresem miejsca zamieszkania, 

- danymi psa ( rasa, nazwa i przydomek, płeć, wiek) lub informacją o    

  uczestnictwie bez psa, 
Ilość miejsc ograniczona, o przyjęciu na warsztaty decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

 

Zakwaterowanie uczestników 
Hotel Granica Korbielów 

Korbielów, ul. Graniczna 17 

34-335 Korbielów 

Recepcja Hotelu Granica Korbielów 

Tel. +48 33 863 40 13, +48 793 101 429 

e-mail: recepcja@granicakorbielow.pl 

Do kosztów organizacji warsztatów należy doliczyć koszty noclegu i 

wyżywienia. 

Uczestnicy proszeni są o rezerwację noclegów indywidualnie,  

powołując się na Klub Posokowca. 
Właściciele HOTELU zwracają uwagę, aby nie wchodzić z pieskami do restauracji, a pieski które 

będą spać w pokojach nie spały na łóżkach, lecz na swoich legowiskach.  

 Prosimy o zachowanie czystości wokół hotelu. 

 

Rozpoczęcie warsztatów 26.04.2019r. o godz. 9.00 
w miejscowości  Korbielów przy „Hotelu Granica Korbielów” 

 

Opłata za warsztaty będzie pobierana na pierwszych zajęciach. Proszę o informację w zgłoszeniu 

jeśli potrzebna będzie faktura (wraz z koniecznymi danymi do niej).  

Koszty zakwaterowania (śniadanie, obiadokolacja i nocleg) - 110zł/1 osobę za 1 dobę w pokoju 

dwuosobowym). 

Posiłek w terenie dla wszystkich uczestników – 20 zł dziennie (20zł x 3 dni 60zł).    Pies w pokoju 

50 zł/ 1 dobę. 

 Fakturę za zakwaterowanie wystawia Hotel Granica. 

UWAGA! Dla osób chętnych bez zakwaterowania w Hotelu - koszt obiadokolacji 40 zł.- w 

zgłoszeniu proszę o deklarację uczestnictwa w kolacji (które dni, ile osób). 

 

DARZ BÓR 

Maciej Kopeć 

tel:+48793101429
tel:+48793101429
tel:+48793101429

